
 
 

      
 

        OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE OŚRODKA„JEGIEL” 
 

     KWIECIEŃ 2017r  

  
Łowisko Jegiel to gospodarstwo rybne i ośrodek rekreacyjny położony w Nowej Wsi, 

gmina Brańszczyk, na obszarze Natura 2000. W gospodarstwie jest prowadzony chów 

i hodowla  ryb, wędkarstwo, gastronomia oraz agroturystyka. Jest to komercyjna 

działalność gospodarcza prowadzona przez prywatną firmę.  

 

 
1. Wstęp na teren ośrodka oraz parking jest bezpłatny, opłata obowiązuje przy 

korzystaniu z terenu stawów. 
 

2. Samochody należy parkować na parkingu lub na miejscu wskazanym przez obsługę 
ośrodka.  
 

3. O bezpieczeństwo dzieci odpowiadają dorośli opiekunowie, zarówno na terenie 
ośrodka Jegiel, stawów jak i na placu zabaw. 

 
4. Zabronione jest samodzielne palenie ognisk na całym terenie. Ognisko można palić 

tylko w wyznaczonym miejscu i za zgodą obsługi terenu.  
 

5. Osoby, które chcą łowić ryby oraz towarzyszące są zobowiązane nabyć Karty Wstępu 
w biurze ośrodka. 

  
6. Na terenie stawów obowiązuje zakaz kąpieli. 

 
7. Zabrania się używania radio-odbiorników, sprzętu do pływania, odpalania sztucznych 

ogni oraz używania broni na terenie ośrodka. 
 

8. Za przedmioty osobiste pozostawione bez opieki  kierownictwo ośrodka  
nie ponosi odpowiedzialności. 

 

9. Każda osoba będąca na terenie obiektu zobowiązana jest  
do godnego zachowywania się oraz do niezakłócania spokoju innym.  

 

 
 

 
 

Nowa Wieś, gm. Brańszczyk    Kierownictwo Ośrodka Jegiel 
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REGULAMIN 
               obowiązujący na terenie Łowiska JEGIEL 
     kwiecień 2017r  

 
 
 

1. Prawo do wędkowania uzyskuje osoba, która dokonała opłaty według 
obowiązującego cennika i otrzymała Kartę Wstępu na łowisko. 
 

2. Wjazd samochodem na teren łowiska jest możliwy po uiszczeniu opłaty wg cennika.  

 
3. Osoba towarzysząca również jest zobowiązana do wykupienia Karty Wstępu 

Rekreacyjnej. 
 

4. Numer karty wstępu jest jednoznaczny z numerem stanowiska do połowu ryb, 
które należy zająć. 
 

5. Samodzielne przemieszczanie się na inne stanowiska jest zakazane. Zmiana 
stanowiska jest możliwa tylko za zgodą obsługi stawów i w sytuacji gdy są 
wolne inne stanowiska. 

 
6. Osoba wędkująca może posiadać max 3 wędki.  

 
7. Opłacone Karty Wstępu należy mieć przy sobie i umieścić je w widocznym 

miejscu. 
 

8. Po zakończeniu wędkowania należy zwrócić Kartę Wstępu do biura ośrodka. 
 

9. Za zgubioną Kartę Wstępu należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł. 
 

10. Osoby łowiące ryby bez Karty Wstępu oraz łamiące Regulamin Łowiska będą 
uważane za kłusowników. 

 
11. W przypadku podejrzenia kłusownictwa, bezzwłocznie na miejscu wezwana 

będzie ochrona lub policja. 
 

12. Osoby opuszczające łowisko zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu 
obsłudze. Wyjazd bez wiedzy obsługi będzie traktowany jako próba 
kradzieży ryb.  

 



13. Osoby, przed wyjazdem z łowiska, na prośbę osoby upoważnionej, będą 
zobowiązane do okazania dokumentu tożsamości oraz zawartości m. in. toreb, 
wiader, pakunków, łącznie z zawartością samochodu. 

 
14. Osoba, która przywłaszcza ryby bez uprzedniego zgłoszenia i nie dokonała 

należnej opłaty, zostanie obciążona karą umowną w wysokości stanowiącej 
trzykrotność jej wartości, określonej wg cennika. 

 
15. Osoba wykupująca Kartę Wstępu lub Kartę Rekreacji oświadcza, że akceptuje 

Regulamin Łowiska. 
 

16. Na łowisku stosujemy zasadę „złów i wypuść”.  
 

17. Ryb o wadze powyżej 2.5 kg nie wolno zabierać, należy je wpuścić ponownie do 
wody.  

 
18. Zabronione jest zabijanie i patroszenie złowionych ryb na łowisku. Złowione 

ryby należy przechowywać  w siatce w wodzie.  
 

19. Za złowione i wynoszone ryby należy uiścić opłatę wg aktualnego cennika.  
 

20. Zabroniona jest kąpiel w stawach. 
 

21. Zabrania się palenia ognisk na całym terenie łowiska, ognisko można 
rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach i za zgodą osoby upoważnionej.  
 

22. Zabronione jest zaśmiecanie łowiska (stawów, grobli i przyległych    borów). 
Po zakończeniu wędkowania, na stanowisku należy pozostawić porządek.  
 

23. Osoba wędkująca zobowiązuje się do stosowania zaleceń 
         gospodarza łowiska/ osoby upoważnionej, który ma prawo do 
         kontroli połowów oraz ilości złowionych ryb w każdej chwili, jeśli uzna to 
         za konieczne. 
 

24. Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia   
łowiska z połowów. 
 

25. Osoby przebywające na łowisku zobowiązane są do bezwzględnego 
przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do zaleceń 
gospodarza łowiska lub osoby upoważnionej. 
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